
 

                            d. 20-08-2018 

Arbejdet i afdelingen er nu påbegyndt, beplantninger er fjernet ved flere boliger og indvendig nedbrydning er i gang  

ved Rønnevej 5 og 8.  

I forbindelse med renoveringsarbejdet ved jeres bolig, er det ikke tilladt at slå græs med videre ved boligen. Dette er 

på grund af sikkerhed. NAB sørger for at græsset bliver holdt. 

De ting i haven i ønsker at bibeholde,  ca. 4 meter fra husmuren, bedes i fjerne inden håndværkerne påbegynder 

arbejdet ved boligen. Der bliver kørt med store maskiner i haven, så hvis ikke i fjerner det bliver det ødelagt. Dette 

gælder også evt. fliser. 

Genhusning 1. Etape 

Flytteprocessen i 1.Etape er nu vel overstået. Beboerne blev hurtigt enige om hvilken bolig de gerne ville genhuses i. 

Tak for det  

Vi håber alle er kommet godt på plads i genhusningsboligen.  

Tidsplan 

Vi kan meddele at de på nuværende tidspunkt holder tidsplanen.  

Byggeplads  

Når vi kommer lidt længere i byggefasen, cirka en måned,  vil der være en pladsmand i byggeområdet. Ham kan i 

kontakte hvis i har spørgsmål i forbindelse med byggepladsen eller om boligen. 

Han hedder Jens Hansen og kan også kontaktes på tlf. 22 60 37 30. 

Når vi nærmer os den mørke tid, vil der blive opsat lys på byggepladsen. Disse vil blive opsat så de generer mindst 

muligt. 

Forbindelsesstierne i afdelingen vil også blive benyttet af håndværkerne i forbindelse med byggeprojektet. Hvis 

nødvendigt, vil der også blive opsat ekstra lys på stierne. 

Inden for den nærmeste tid, vil der også blive opsat et byggepladsskilt. Der arbejdes på nuværende tidspunkt om 

placering af skiltet. 

Levering af byggemateriale til byggepladsen kan godt forekomme om natten, så muligvis vil i høre støj fra lastbiler på 

Platanvej. 

Etape 2 og 3 - tilgængelighedsboliger 

I vil i nærmeste fremtid modtage et skriv om valg af klinker og gulv til jeres bolig. Vi ved at det er i god tid, men det 

er så vi kan lave en samlet bestilling for alle genhusningsboliger samtidig. 

A1 boliger 

De A1 boliger der ikke skal laves tilgængelige, vil få et ekstra ovenlysvindue i carporten. 

Affald i containerne på byggepladsen 

DET ER STRENGT FORBUDT at smide affald i håndværkernes container, som står på byggepladsen. Der er desværre 

nogen, som allerede har smidt reoler der i. 

 

Har i spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os. 

https://www.nabbolig.dk/

